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االبداع واالبتكارمواضيع   
 

ت   إلابداع هظٍس
 ومفهىم

 العمليت إلابداعيت
 إلاوظان املبدع

ومعيلاث إلابداع   

 اإلبداع واإلنتاجية
 العالكت بين الرواء

وإلابداع   
 بسامج الخدزيب على 

 وإلابداع  الخفكير
 الىظم املعلىماجيت في

ب على إلابداع  الخدٍز  

املؤطظاث  في جىميت إلابداع
 هخاحيتإلا 



 تفسير اإلبداع

داعـــــــــــإلابجفظير   

 أبظخين
إلابداع اللدزة    

  على حل مشيلت

 كاهت 
 زبط إلابداع 

 باملوهبت والعبلسيت

 جالتن 

جذور لإلبداع  
وراثية   

 وفظسه جيلس 
 عبر مازجً بالخخيل والخصىز 

بأهه الىعي والالوعي   
وما بينهما   

 أفالطىن 
ٌعني إلابداع   

الخازج عًإلالهام   
الشعىز    

 
 أدكسبو 

  إلابداع كوة الخأثير
 والاشخمسازيت 
  إلالهاموالجمال املبني على 

 

 
  أزططىزبط 

 ملبييت على وحىداإلابداع باإلهخاحيت 
 ألاحصاء 



 إلاوظان املبدع

 
( مازطلى)  

املبدع بأهه الاوظان  
الى مسحلت مً ًصل   

جحليم الراث   

 
 

 هىان حىاهب
  مشترهت بين املبدعين 

 فهىان خصائص 
بالدافعيت  مدظمت  

 املبدعىن 
 الرًً  ًحللىن أهفظهم 

 
ً
 هم أصحاء  علليا

 ومخىيفىن بصىزة حيت 
 مع حميع حىاهب 
 الحياة بصىزة

  ابداعيت



 امللدزة 
 الرهىيت

 السغبت والدافع
 لإلبداع

اخصاس مصبم 
للمشكالث 
 والحاحاث

 املثابسة والجلد

 احصاع 
 الخيال

 همط
 مميز

البعد عن كابليت 
 الخفكير

 السغبت في الخميز

 صفاث الشخص املبدع



 إلاوظان املبدع
 خصائص شخصيت طلىهيت وخصائص معسفيت 

(ن،زاهً ذجىزوع،بازون، ماهيىى )  

 الطاكت العاليت  
 جميز على جحظع 

 املشاول 
 

 عدم الخىف 
 مً الىخائج 
 املخخلفت

 حب املغامسة 
 واملخاطسة

 لألمىز الاهجراب 
 الجدًدة 

 اطخخدام حميع
 الحىاض في 

 املالحظت 

 امليل للفً•
 والجماٌ 

 جيبؤ وحدض  •
 

      الاطخلالليت
الاطخطالع  حب   

 كدزة على
ل والخىطع   الخحٍى  

 في الحدود

 
 كدزاث في 

 املسوهت والطالكت
 والاصالت 

 جسهيز في
 ألاداء وإلاجلان

 



 

 مقاومة 

 السيطرة 

 أو الهيمنة 

 

 عدم الرغبة 

 في التواصل 

 مع اآلخرين

 

 شرود الذهن•

 العناد  •

 

 السخرية•

    المزاجية  •

 اهتمام متدني 

 في التفاصيل

 

لمباالت في ا عدم 

 التقاليد والمجامالت

 خصائص سلبية لدى المبدعين اإلنسان المبدع  



 معيلاث إلابداع 
 الهىدطت في حامعت طخاهفىزد أطخاذ( حيمص أدمص)

 االنفعالية



 اطالق الحكم 

على األفكار بدل 

لالح تجميعها إليجاد  

 خاطسةاملالخىف مً 

كاث ى املع  
 الاهفعاليت

 الخوف من الوقوع
في الخطأ   

 عدم اإلسترخاء •

 ضعف المثابرة  •

إلابداع معىكاث  



 العالقة بين الذكاء
واالبداع   

 
في  بحار لم حشير الى عالكاث عاليه بين مظخىي الرواء والابداعالا 

اث العاليه مً الرواء  املظخٍى  

 جخخفي العالكت
اث عىد املظخٍى  

العاليه مً الرواء   

بالضسوزه  ليع  
أن ًيىن ول   
  

ً
ذوي مبدعا  

(والض ووىحً)  
محدد وفي   في وكذ غير  الابداعيه الاخخبازاث

دزحاث   زجباب بينالا  ، جبين أنحى اللعب
.جخخفي بداع والا  الرواء  

جىزوع    
   العلليت العاليت  مً اللدزاث  املىاطب ًخميز بالحد املبدع
   عً ما وظبخه  الرواء الجىشف  ًثبذ أن اخخبازاث  وهرا

مً املبدعين % 70  



هدف الخفىير هى جىظيم •
املعلىماث مً أحل الحصٌى على 

 ٌ  الحلى

 الخفىير

جىلدث عشساث البرامج في دٌو هثيرة 
مً العالم جدزب ألافساد على إلابداع 

 ومهازاث الخفىير

أسس التفكير اإلبداعي تدرس اآلن •

في كثير من الجامعات والمعاهد 

.المدارس  

معلىماث، وعمليت  الخعامل مع 
الخعامل هره هي املهازة، أي أن 

 الخفىير مهازة



 الخدٍزب
 على الابداع 

 اطخخساج 
 املعلىماث مً مصادزها

 واعادة جىظيمها 
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 إلاعداد
 الاخخضان

 إلاشساق
 الخدلم



 عمليات التفكير 

 إشتراجيجياث إدازة عملياث الخفكير

 البياهاث حمع

 جوليد الافكاز 

 البحث عً الىلاب الجيدة

 الىظس الى مىاطم الضعف

 

 البدث عن املشاعس والاهفعاالث
 

 

 الىعى بالىحهت الرهىيت وجأزيرها على الخفىير
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 اخطاء شائعت حٌى الخفىير الابخيازي 

 ول مشيلت لها حل صحيح، ولىً هرا ال ًمىع أن ًيىن لها أهثر مً حل وولها صحيحت، •

الحلٌى التي لم  ليع الحل الصحيح هى الري أمىً الخىصل إليه فلط ولىً الصحيح أن•
 .هخمىً مً الخىصل إليها كد جيىن صحيحت وصالحه

إلاحاباث الابخكازيت كد حعخمد على الخكىولوحيا، ولكن هىان اللليل من املشكالث ًخطلب •
 .أدواث جكىولوحيا معلدة والباقي ًدخاج ألدواث بصيطت

العدًد مً الخىىيىياث  ألافياز طىاء حاءث أم لم جأحى فال ش ئ طىف ًحل املشيلت، لىً هىان•
 .الىاجحت للخىليد ألافياز
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 طسق جدويل ألافكاز الابخكازيت لخطط جىفيرًت 



 الطالقت 

 الفكريت

 هىاصلت 

 االتجبه

 الورونت األصبلت

 الحسبسيت 

 للوشكالث

 ػنبصر التفكير اإلبتكبري

 ػنبصر 

 التفكير اإلبتكبري



 التطىير

 اإلداري

 االستوراريت

 وػدم

 التشبغ

 حبجبث

 ورغببث

 جديدة

 قبىل 

 التحدي

 والصراع

 الحركيت

 وػدم 

 الثببث

 السوبث التي توتبز بهب البيئت اإلداريت

 سوبث البيئت

 اإلداريت

 الوؼبصرة



 الحداثة

 التطهير التكاليف

 الرالح العام

 سوبث الفكرة اإلبداػيت

هؼلىهت   غير   

 تحقيق

 الوضع

 القبئن

 خفض



 ػقليت
 تنظيويت

 بيئيت انفؼبليت

 دافؼيت

 هؼىقبث االبتكبر

 هؼىقبث االبتكبر



 
 كساءاث مخعددة

 

 
 إلادزان الصليم للمعاوي

 

 
لسبط الصليم بين ألافكاز ا

 املخخازة
 

 
سجيب شليم للمعلوماثج  

 

 
 حعصيف ذهني لألفكاز

 

لخوصل الى معلومت ا
 حدًدة

 

 
  ملوماث
 الخيال
 الواشع

 



 مرحلة التحقق

 مرحلة اإلعداد مرحلة التبلور

 والتشبع

 مرحلة الحضانة

 مزاحل عمليت التفكري االبتكاري



 اشتراجيجياث مصاعدة علي إلابداع

اعط هفصك وكخا 
 للخفكير الخالق

ابدث عن زفاق 
 مبدعين

ابدث عن خلول  طوز خبراجك
حدًدة غير مألوفت 

 للمشكالث

خطم السوجين 
 والصلون املعخاد

ابدث عن مزاحك 
 الخاص

اوغمض بأفكازن مع 
 املبدعين

حعسف علي مىابع 
الطموح لدي 

 املبدعين

 إخخبر أفكازن

 خطط لىفصك وهفر
 اشتراجيجياث مصاعدة على  إلابداع 



ت في الىاكع  املخطلباث الالشمت لخطبيم الفىسة الابخياٍز
 العملي

 
 تهافر اإلمكانيات

 

تهافر المندق التطبيقي 
 الكفء

 تطهيع
 اإلجراءات

 مساندة

 اإلدارة العليا

 تحقيق الرالح العام



 اقتناع اإلدارة العليا ومداندتها لتنفيذ األفكار االبتكارية

 األساليب املتبعت يف حتويل األفكار االبتكاريت إىل خطط تنفيذيت

االقتناع بتعديل الهيكل  االقتناع بأهمية االبتكار
 التنظيمي الدائد

( المناخ –األنذطة  –القدرات )االقتناع بتهفير التدهيالت 
 الالزمة للتنفيذ

(أ) (ب)  (ج)   

تقييم القدرات االبتكارية 
للفريق التنفيذي 

اوتنميته  

 
تبنى ثقافة تنظيمية 

 ابتكارية
 

تطهيع الهيكل التنظيمي بما 
يتالءم مع متطلبات تنفيذ 

 الفكرة االبتكارية

 

تهافر برنامج تنفيذي مدتقل 
لهضع الفكرة االبتكارية مهضع 

 التنفيذ
 

(2)  (3)  (4)  (5)  

(1)  



املزاحل التنفيذيت 
للفكزة االبتكاريت يف 

 الواقع العملي

مرحلة فهم هدف الفكرة االبتكارية من قبل 
 الفريق التنفيذي

 

 مرحلة رفع تقارير عن تنفيذ الفكرة االبتكارية
 

مرحلة تقديم األفراد المنفذين 
إلى مجمهعات تنفيذية بما 

يتفق مع أجزاء الفكرة 
 االبتكارية

مرحلة تدبير اإلمكانيات والتدهيالت الالزمة 
 لعملية التنفيذ

 مرحلة
 التنفيذ

 مرحلة
 متابعة التنفيذ

 
 مرحلة تقييم

وتقهيم التنفيذ   

 



 مقوماث جناح تطبيق الفكزة االبتكاريت يف الواقع العملي

 مقهمات تنظيمية

 هيكل تنظيمي
 مرن 

 ثقافة تنظيمية
 ابتكارية

 مقهمات بيئية

 مناخ مالئم
 مذجع

 مرونة اللهائح
 والقهانين

 استيعاب البيئة
 للفكرة االبتكارية

 مقهمات في
 اإلدارة العليا

 مقهمات في
 قادة التنفيذ

 مقهمات في
 المنفذين



 المهارات األساسية الالزمة لتطبيق الفكرة االبتكارية في الهاقع العملي

 مهارة تحليل مهارات مذتركة
 وحل المذكالت

 مهارة تهليد
 البدائل

 مهارة التغذية
 العكدية

 مهارة
 التدلدل

 مهارات في المنفذين مهارات القادة

 المهارات
 القيادية

 مهارة استقراء
 مهارة المتابعة المدتقبل

 مهارة تحديد
 مهارة اإلدارة األهداف

 مهارة سرعة
 التررف

 مهارة الذكاء
 وسرعة البديهة

 مهارة تخطيط
 المهارات الفنية الهقت



  حالت دزاطيت 

 هم خالٌ فهمً ملا طبم 

 هيف جسي شسهخً في دخٌى طىق العلازاث باململىت   -1

 هيف جسي شسهخً دخٌى مجاٌ الخدماث  الظياحت عامليا   -2

 هيف جسي شسهخً دخٌى مجاٌ الخعليم الالىترووي -3

 هيف جسي شسهخً  دخٌى مجاٌ صىاعت املدن الترفهيت -4
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 ديثــــــة للــتـدريبـــركــز اإلدارة الحــــــــــمـ

Modern Management Training Center 

Email   : info@mmtc.edu.sa 

Web    : www.mmtc.edu.sa 

 Tel: +2 011 2340 9443   Hotline: +2 010 9188 2387 

mailto:info@mmtc.edu.sa
http://www.mmtc.edu.sa/

